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Raadsinformatiebrief inzake motie ‘Borstonderzoek vrouwen’ 

Kennisnemen van 
De stand van zaken betreffende de verzoeken aan het college beschreven in de door u op 4 november 2021 
aangenomen motie ‘Borstonderzoek vrouwen’ (M3-4).  

Inleiding 
De motie betreft het besluit van toentertijd staatssecretaris Blokhuis om de tijdsinterval voor het 
periodieke screeningsonderzoek borstkanker tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Als reden hiervoor is 
vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te 
voldoen. In 2021 was de gemiddelde tijd tussen twee uitnodigingen 32 maanden (landelijk). Er wordt aan gewerkt om 
vanaf januari 2024 de periode tussen de uitnodigingen weer terug te brengen naar twee jaar.   

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het 
Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting. Daarnaast stelt het RIVM de eisen op 
waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. In opdracht van het ministerie van VWS/RIVM-CvB voert de 
screeningsorganisatie de borstkankerscreening uit. De screeningsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het bevolkingsonderzoek. Zij verstuurt de uitnodigingen en uitslagen. Het Landelijk Referentiecentrum 
Bevolkingsonderzoek (LRCB) zorgt er in opdracht van het RIVM-CvB voor dat kwaliteit van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker wordt geborgd en geoptimaliseerd.  

Kernboodschap 
Op basis hiervan is het college verzocht: 

1. er bij de staatssecretaris door toezending van deze motie op aan te dringen deze maatregel in te trekken en
terug te keren naar de tweejarige termijn;

Conform de oproep in de motie heeft het college middels een brief (zie bijlage) er bij de staatssecretaris op aangedrongen 
de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen.   



2. kenbaar te maken bij het St. Antonius Ziekenhuis dat ondersteuning en gebruik van faciliteiten nu de druk op de 
zorg straks kan ontlasten.  

Medio maart is aan het St. Antoniusziekenhuis vanuit het LRCB de vraag gesteld of zij de mogelijkheid hebben voor het 
leveren van capaciteit voor de uitvoering van het borstonderzoek. Wethouder Noorthoek heeft na vaststelling van de 
motie ‘Borstonderzoek vrouwen’ het St. Antonius aansluitend gevraagd wat het St. Antonius kan betekenen in het 
faciliteren voor / ondersteunen in de uitvoering van het borstonderzoek. Het St. Antonius heeft reeds de gemeente 
teruggekoppeld dat in goed overleg met het RIVM/LRCB gekeken is naar de verschillende mogelijkheden. Zoals een 
bijdrage leveren door borstonderzoeken uit te voeren op locatie Woerden, gekwalificeerd personeel te leveren aan het 
LRCB en/of het aanbieden van een stageplek voor de mammografieopleiding. Helaas heeft het ziekenhuis, tot op heden, 
te maken met een arbeidskrapte, fors toegenomen werkdruk (mede door het ontstane stuwmeer aan onderzoeken 
vanwege Covid) en oplopend ziekteverzuim. Het St. Antonius heeft dan ook besloten dat zij het verzoek vanuit het LRCB 
niet kan faciliteren. 
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Binnen de mogelijkheden die wij als gemeente hiervoor hebben zullen we hier landelijk aandacht voor blijven vragen.  
 
   
 
Bijlagen 
Z/21/037373 D/21/043094 Motie inzake borstonderzoek vrouwen 
Z/22/037843 D/22/050830 Uitgaande brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 



    
 

    
 

1 van 2 

Motie – Borstonderzoek vrouwen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
 constaterende dat: 

1. veel vrouwen zich gemeld hebben die zich niet begrepen voelen bij de veranderende agendering 
en plaats van het bevolkingsonderzoek; 

2. Inwonersbelangen een gesprek heeft gevoerd met de directie van het Centrum voor 
bevolkingsonderzoek (RIVM) (verslag zit in de bijlage); 

3. de staatsecretaris van Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het periodiek 
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks; 

4. de reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om de komende jaren aan een termijn van twee jaar 
te voldoen; 

5. het om landelijk beleid gaat, maar dat ook de gemeenteraad een belangrijke politieke 
signaalfunctie heeft; 

6. de vestiging van het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden de nodige apparatuur heeft om 
borstonderzoek te faciliteren, 

 
overwegende dat: 

1. de aangekondigde maatregel op korte termijn leidt tot een verslechtering van de preventieve 
voorziening; 

2. ongeveer in Nederland 1 miljoen vrouwen hiervan gebruik maken en het in Woerden gaat om 
3000 vrouwen; 

3. in Nederland een op de zeven vrouwen borstkanker krijgt en de behandelkans groter is bij vroeg 
signalering, 

 
spreekt uit dat: 

1. de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt; 
2. overwogen moet worden om de leeftijdgrens te verlagen van 50 naar 30 jaar; 
3. dit signaal vanuit de raad overgebracht moet worden naar de staatsecretaris, 
4. onderzoek in Woerden moet plaatsvinden. 

 
verzoekt het college: 

1. er bij de staatssecretaris door toezending van deze motie op aan te dringen deze maatregel in te 
trekken en terug te keren naar de tweejarige termijn; 

2. kenbaar te maken bij het St. Antonius Ziekenhuis dat ondersteuning en gebruik van faciliteiten 
nu de druk op de zorg straks kan ontlasten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 

M3-4 



    
 

    
 

2 van 2 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Job van Meijeren, CDA 
Simone Onrust, De Woerdense VVD 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
Wout den Boer, STERK Woerden 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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www.woerden.nl Onderwerp:  

 

De gemeenteraad van Woerden heeft in haar vergadering bijeen op 4 november 2021 een motie 
aangenomen inzake ‘Borstonderzoek vrouwen’. De motie betreft het besluit van uw voorganger, de 

heer Blokhuis, om het periodieke screeningsonderzoek borstkanker van twee jaar tijdelijk te verlengen 

naar een driejaarlijks onderzoek. De reden die werd gegeven is het een tekort aan personeel. Door 
het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog verder opgelopen.  

 

De gemeenteraad van Woerden vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. Om die 
redenen wil de gemeenteraad van Woerden erbij u op aandringen om de maatregel zo spoedig 

mogelijk terug te draaien en terug te keren naar de tweejarige termijn. Daarnaast heeft de 

gemeenteraad uitgesproken dat overwogen dient te worden of de screeningsleeftijd verlaagd kan 
worden van 50 jaar naar 35 jaar.  

 

De motie wordt u hierbij als bijlage aangeboden.  
 

Met de meeste hoogachting, 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 
   

drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer 

gemeentesecretaris                       burgemeester  


	D22050462 Raadsinformatiebrief - Motie ‘Borstonderzoek vrouwen’
	Motie M-177 Borstonderzoek vrouwen
	50830_1



